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DEVERES DOS CLUBES 

a) Todos os clubes poderão realizar a etapa, juntamente com seu torneio Aberto, ou em 
         outra data especifica.  
b) Os clubes participantes deverão contribuir com um fee de R$ 1.000 (do seu caixa) para 
         a realização da etapa. 
c) A modalidade dos jogos será stroke play, podendo ser jogador 18 buracos ou 36 buracos, 
        conforme disponibilidade de cada etapa. 
d) O clube é responsável de enviar os resultados (buraco a buraco), ao final do término dos 

jogos/dia para a FRGG quando não estiver presencialmente. 
 
 

DEVERES DA FRGG: 

a) A FRGG fica responsável em receber as inscrições e elaborar o draw da etapa.  
b) A FRGG fica responsável pela divulgação do circuito em suas redes sociais. 
c) A FRGG fica responsável pela confecção do ranking após cada etapa. Haverá descarte dos 

dois piores resultados, na soma da pontuação, exceto no caso de ocorrer dois ou mais 
cancelamentos de etapas, devido a pandemia ou por qualquer outro motivo.  

 
 
DEVERES DOS JOGADORES PROFISSIONAIS 

a) Todos os profissionais deverão estar devidamente incluídos no cadastro oficial da FRGG 
para este circuito, para tanto, o profissional deverá: 
Apresentar carta de apresentação de algum clube filiado a FRGG ou outra entidade válida 
(Federação, Associação ou entidades estrangeiras) 

b) O profissional poderá ser convocado a participar de cursos, ministrados por profissionais 
de renome escolhidos pela FRGG, para qualificar a técnica de ensino, ética, conduta, 
regras de golfe, etc. 

c) Haverá uma comissão de ética, com representantes da FRGG e 01 representante dos 
profissionais (escolhido por eles), para fiscalizar o comportamento, vestimenta, o 
consumo de bebida alcoólica durante toda sua permanência no clube sede da etapa, e 
qualquer outra infração de conduta.  

 
 

***** Jogadores desistentes: Serão considerados jogadores desistentes aqueles que 
enviarem comunicado ao clube anfitrião até 48 horas antes do início do evento e/ou 
anteriormente a publicação do draw no site da FRGG. Os jogadores desistentes do 
torneio, são responsáveis pelo pagamento da taxa de inscrição se não comunicarem o 
clube sede ou a FRGG de sua desistência no prazo estipulado.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      PAGAMENTO MENSALIDADES PROFISSIONAIS 

     Valor taxa anual: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
     Banrisul – agencia 0077 conta 0603014001 – CNPJ 93.017.267/0001-72 - FRGG 
 
      Forma de pagamento: à vista ou em duas parcelas (mesmo valor) 
      Parcelado em 12 meses (janeiro a dezembro) R$ 40,00 mensal  

**valor total parcelado R$ 480,00 
 

  
a) Todos os profissionais participantes do Circuito, deverão estar com a mensalidade paga 

com antecedência de 15 dias a etapa que será disputada; 
b) Caso o profissional seja adicionado no decorrer do ano, deverá, pagar o valor da taxa 

correspondente aos meses de janeiro até sua inclusão. Ou seja, se entrar no circuito em 
julho, este profissional deverá pagar as taxas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 
junho e julho para ficar justo com os demais participantes. 

c) O profissional que estiver com a mensalidade em atraso, não terá sua inscrição aceita. 
d) Em hipótese alguma, o valor da mensalidade será descontado de alguma premiação. 

 
 

 
PONTO DE CORTE – POR ETAPAS  

Conforme o par do campo, ficou definido o seguinte limite de tacadas acima do par: 
- Profissionais até 54 anos: limite máximo de 8 tacadas/dia  
- Profissionais acima de 54 anos: limite máximo de 10 tacadas/dia 

 
** Penalidade: Todos os profissionais que atingirem este patamar, especificado acima, 
ficarão fora da próxima etapa. 
 

 
 

 PONTUAÇÃO RANKING:  Serão pontuados os 18 melhores resultados com a mesma 
pontuação do ranking gaúcho.  

 

MASCULINO 

1º lugar – 32 pontos 10º lugar – 9 pontos 

2º lugar – 26 pontos 11º lugar – 8 pontos 

3º lugar – 23 pontos 12º lugar – 7 pontos 

4º lugar – 20 pontos 13º lugar – 6 pontos 

5º lugar – 18 pontos 14º lugar – 5 pontos 

6º lugar – 16 pontos 15º lugar – 4 pontos 

7º lugar – 14 pontos 16º lugar – 3 pontos 

8º lugar – 12 pontos 17º lugar – 2 pontos 

9º lugar – 10 pontos 18º lugar – 1 ponto 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PREMIAÇÃO: 
a) A premiação de cada etapa será variável, dependendo do valor arrecadado através de 

patrocínios e da taxa de inscrição dos profissionais em cada etapa.  
b) Serão premiados até 10 profissionais, conforme sua classificação. 
c) Em cada etapa, haverá um profissional responsável em arrecadar a taxa de inscrição e 

depositar na conta da FRGG no primeiro dia útil após o torneio, para a distribuição entre 
os premiados da etapa. 
 
 
 
Segue tabela de premiação: 

PREMIAÇÃO POR ETAPA 

1º lugar – 25 % 

2º lugar – 18 % 

3º lugar – 15 % 

4º lugar – 12 % 

5º lugar – 10 % 

6º lugar – 6 % 

7º lugar – 5 % 

8º lugar – 3 % 

9º lugar – 3 % 

10º lugar – 3% 

 
 
 

 
PREMIAÇÃO FINAL – após todas as etapas:  A FRGG irá premiar com troféu o campeão do circuito, 
na mesma ocasião da premiação do Tour por Categorias 2022. 

 


